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A Családi Nap célja, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a
helyi csoportjain keresztül nyisson a nagyközönség felé, mi-
nél szélesebb körben megismertetve az Egyesület munkáját.
Idén némi nosztalgia is keveredett a pompás rododendronil-
lattal, hiszen innen indult annak idején rendhagyó útjára a
családi napi rendezvény. Az elmúlt évek során a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. számos közjóléti fejlesztést valósított meg az
arborétumban és annak környezetében, így érdemes újra és
újra ellátogatni a kertbe, mert biztosan találunk újabb felfe-
dezni valókat.  

A folytatásban az elnök ismertette az idei év eddigi legfon-
tosabb eseményeit, majd egyperces néma csenddel emlékez-
tünk meg a tavalyi családi napi rendezvény óta elhunyt Béky
Albert, Németh Imre, Sipos László, Sõth Ervin és id. Takács
Zoltán tagtársunkról. Végezetül Horváth Gábor HCs titkár tá-
jékoztatta a résztvevõket a várható programokról és egyéb
fontosabb információkról.

A résztvevõket ezután a helyi csoport vezetõsége az Amb-
rózy-Migazzi Emlékházhoz invitálta. Az akkori Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. jelentõs fejlesztési beruházásainak befe-
jezéseként, 2006-ban avatták fel a kertalapító tiszteletére
építtetett épületegyüttest. A boltíves tornácon két dombor-
mû kapott helyet. Egyik oldalon a „virá-
gos gróf” – Ambrózy-Migazzi István,
vele szemben pedig Bodor Miklós Jeli
festõjének emlékmûve található. Orbán
Lajos, a Vasvári Erdészet igazgatója fe-
lelevenítette a kertalapító életét és
munkásságát, azon emberét, aki
„messze földre varázsolta az örök ta-
vaszt”. Ezt követõen pedig a festõmû-
vész életmûvét és a Jeli Arborétumhoz
való kötõdését ismerhettük meg. Bodor

Miklós halasi csipkét is tervezett. Az általa a koronázási pa-
lást alapján megtervezett „Szent István palástja” csipketerí-
tõt II. János Pál pápa kapta ajándékba hazánktól második
magyarországi látogatásakor.  Tisztelegve emlékük és mun-
kásságuk elõtt Bakó Csaba és Orbán Lajos koszorút helyez-
tek el a dombormûveknél. 

A folytatásban a nap, gyermekek számára minden bi-
zonnyal, legizgalmasabb része következett. Izgatott gyerek-
sereg vette körbe Vörösházi Renátát, aki arc- és csillámfes-
téssel kedveskedett a legkisebbeknek. Jánosa László lebilin-
cselõ madárgyûrûzésre és térképes tájékozódási feladatra
hívta a résztvevõket, utóbbin a versenyzõk az idei év élõlé-
nyeivel ismerkedhettek meg arborétumi tájékozódással egy-
bekötve. Mindeközben Varga Péter szervezésében kiskapura
rúgás és családi kvíz kitöltése zajlott. A lovas sétakocsikázás
során a vendégeknek lehetõsége nyílt megtekinteni az arbo-
rétum-környéki erdõket. 

Ezzel párhuzamosan pedig Tóth Péter és Ruborits Tamás
páratlan szakvezetésével közel óránként indultak rövidebb-
hosszabb túrák a Varázskert felfedezésére. A finom gulyás és
dámszarvasflekken illata aztán összegyûjtötte a népes ven-
dégsereget. Az ebédhez Pandúr Tibor kollégánk szolgáltatta
a zenét, remek hangulatot teremtve.

Ezúton is köszönjük a Szombathelyi
Helyi Csoport vezetõségének, a Vasvári
Erdészeti Igazgatóság vezetõjének, mun-
katársainak és a szervezésben, lebonyolí-
tásban résztvevõ tagtársainknak a színes
programokkal teli nap megvalósítását és
nem utolsósorban a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt.-nek a rendezvény támogatását.
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Családi Nap a Varázskertben
Immár 9. alkalommal, közel 170 fõ részvételével rendez-
ték meg az OEE Szombathelyi Helyi Csoport Családi Nap-
ját, ezúttal a Jeli Arborétumban. Az arborétum szom-
szédságában felállított sátorban a vendégeket gazdag
reggelivel fogadta a házigazda Vasvári Erdészet lelkes
csapata. Horváth Gábor HCs titkár és Orbán Lajos, a
Vasvári Erdészeti igazgató köszöntõjét követõen Bakó
Csaba HCs elnök üdvözölte a helyi csoport tagjait és
hozzátartozóikat.


